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ÚVOD 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie cieľom paliatívnej medicíny je dosiahnuť čo 

najlepšiu kvalitu života chorého. Paliatívna starostlivosť podporuje život a považuje 

umieranie za normálny prirodzený proces; neurýchľuje ani neoddiaľuje smrť; poskytuje úľavu 

od bolesti a iných obťažujúcich symptómov; začleňuje do starostlivosti o pacienta psychické a 

duchovné aspekty; vytvára podporný systém, ktorý umožňuje chorému žiť čo najaktívnejší 

život až do smrti; vytvára podporný systém, ktorý umožňuje rodine vyrovnať sa s pacientovou 

chorobou a zármutkom po jeho smrti (Friedmanová 2006).  

V dnešnej dobe prevláda názor, že chorí nemusia podstupovať liečbu, ktorá je zbytočná a 

lekári nemusia túto liečbu začínať alebo v nej pokračovať. Podľa okolností môže byť 

kaudálna liečba ukončená, ale nikdy nesmie skončiť starostlivosť. Je potrebné vystriedať 

radikálnu terapiu paliatívnou liečbou, symptomatickou a terminálnou starostlivosťou. 

Hospicová starostlivosť je súčasťou paliatívnej starostlivosti, zameriava sa na skupinu 

nevyliečiteľne chorých v štádiu zomierania ( s predpokladanou dĺžkou života 6 mesiacov) a 

na ich rodiny a najbližších. Túto liečbu nie je možné vykonávať v nemocniciach, kde nie je 

možné prijať rodinu chorého. Hospic nie je onkológia, aj keď najmenej 80 % pacientov v 

hospicoch tvoria onkologickí chorí. Hospic nie je ani geriatria, aj keď najčastejšie chorými sú 

pacienti v pokročilom veku. Táto starostlivosť nie je lacná, zaručuje však súkromie a možný 

komfort s najmodernejšou liečbou bolesti (Friedmannová 2006 ). Paliatívna ošetrovateľská 

starostlivosť je komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná     sestrami     s 

odbornou     spôsobilosťou,     zameraná na uspokojenie     potrieb     pacienta s 

nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta. Princípy poskytovania starostlivosti 

spočívajú v: 

 zachovaní dôstojnosti pacienta a jeho rodiny,  

 zapájaní rodiny pacienta do starostlivosti,  

 v rovnoprávnosti k paliatívnej starostlivosti, 

 v úcte k pacientovi a jeho rodine,  

 vo vysokej úrovni starostlivosti,  

 našej zodpovednosť k pacientovi a jeho rodine (Gulášová a kol. 2013) 

Podľa Hanzlíkovej ( 2006) starostlivosť v hospici nie je zameraná na násilné predlžovanie 

života, ale ani jeho predčasné  ukončenie  eutanáziou.  Liečebné  postupy  v hospici  vedú  k 

zmierneniu  bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby.  



I. Metodika prieskumu a výber metód prieskumu  

 

V oblasti paliatívnej starostlivosti je včasné posúdenie, rozpoznanie symptómov, stanovenie 

sesterských diagnóz a naplánovanie ošetrovateľských intervencií u umierajúceho pacienta 

jednou z kľúčových zručností sestier. Sestra realizuje komplexné posúdenie v rozsahu 

svojich kompetencií, posudzuje problémy, súvislosti a riziká, predovšetkým na základe:  

 aktuálnej zdravotnej dokumentácie,  

 rozhovoru s pacientom,  

 konzultovaním s podpornými osobami, ktoré boli bezprostredne zainteresované do 

starostlivosti, a ktoré vedia poskytnúť dôležité informácie o zdravotnom stave 

pacienta, pozorovania pacienta,  

 fyzikálneho vyšetrenia pacienta,  

 použitia posudzovacích a hodnotiacich nástrojov zdravotného stavu a potrieb pacienta.  

Hodnotiace škály u umierajúceho pacienta umožňujú identifikovať predpokladaný problém 

pacienta a zároveň môžu pomôcť pri hodnotení efektivity naplánovanej a poskytovanej 

starostlivosti. Od 1. januára platia v SR štandardy pre diagnostický a terapeutický proces 

ošetrovania pacienta v paliatívnej starostlivosti (tab.1a a 1b) (MZ SR 2019).  Štandard 

odporúča využívanie viacerých škál v terminálnom štádiu života pacienta. Sestra pre 

efektívne posudzovanie pacienta používa nasledujúce škály v rôznych oblastiach 

symptomatológii u pacienta:  

a) Edmonton Functional Assessment Tool (EFAT) Škála posudzuje 10 funkcií - 

komunikácia, bolesť, duševný stav, dyspnoe, rovnováha pri sedení alebo státí, mobilita, 

samostatnosť pri chôdzi alebo potreba pojazdného kresla, aktivity denného života, únava a 

motivácia. Posudzovanie podľa tejto škály je rýchle a jednoduché. Každá položka škály je 

hodnotená 4 bodovou klasifikáciou od 0 do 3, kde 0 = funkčne nezávislý, 3 = úplná strata 

funkčnej nezávislosti. Celkové skóre pri EFAT je 30. Pri hodnotách menších ako 30, treba 

v položkách s nižším skóre vykonať ďalšie posudzovanie (Zdroj MZ SR 2019-posudzovanie.  

http://www.palliative.org/PC/ClinicalInfo/AssessmentTools/Efat.pdf  ). 



 

 

 

  



b) Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) Škála umožňuje posudzovať deväť 

najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov u pacientov s nádorovým ochorením: bolesť, 

únava, nauzea, depresia, úzkosť, ospanlivosť, chuť, pocit zdravia (blaho – wellbeing), 

dušnosť, iné problémy. Každý symptóm je posudzovaný na škále od 0 do 10, kde 0 

znamená neprítomnosť symptómu a 10 je prítomnosť symptómu v jeho pre pacienta 

najhoršej podobe. Táto škála je jednoduchá a je použiteľná ako štandard pre posudzovanie 

v paliatívnej starostlivosti.  

http://www.palliative.org/PC/ClinicalInfo/AssessmentTools/esas.pdf  

c) Edmonton Classification System for Cancer Pain (ECS – CP) klasifikácia bolesti  

http://www.palliative.org/NewPC/_pdfs/tools/Quick%20User%20Guide_OnlineD1-Jan13.pdf  

alebo Numerická škála hodnotenia bolesti, Melzackova škála stupňa bolesti, McGill pain 

questionaire.  

d) Ďalšie škály: 

- Barthelovej test základných denných činností.  

- Mininutričné posudzovanie (MNA). 

- Škála na posúdenie nauzey a vracania podľa WHO.  

- Škála na posúdenie zápchy. 

- Screening pre určenie zvýšeného rizika pádu.  

- Nortonova škála k hodnoteniu rizika vzniku dekubitov.  

- Knollova stupnica náchylnosti na preležaniny.  

- Metóda stanovenia zmätenosti (CAM). 

- Geriatrická škála depresie. 

 

 Posudzovanie bolesti v terminálnom štádiu demencie 

Cieľom nášho pilotného prieskumu bol pomocou škál vedieť posúdiť  bolesť. 

Posledne štádium demencie sa definuje ako stav charakterizovaný prítomnosťou ťažkého 

nezvratného kognitívneho deficitu, bez schopnosti verbálnej komunikácie, s prítomnosťou 

poruchy prehĺtania tekutín a stravy, úplnej inkontinencie a imobilizácie (Rusina, 2010). 

Bolesť je definovaná Medzinárodnou asociáciou pre štúdium bolesti (IASP) ako: 

„Nepríjemný emocionálny a zmyslový zážitok, ktorý je spojený so skutočným alebo 

potenciálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Neschopnosť verbálne 

komunikovať nepopiera však možnosť, že jedinec zažíva bolesť a potrebuje vhodnú liečbu 



bolesti. ,,Bolesť je vždy subjektívna“ (Available from: <http://www.iasp-

pain.org/Taxonomy).#Pain>.“ Pacienti v poslednom štádiu demencie sú väčšinou 

vylúčení zo štúdii o bolesti. Na validáciu bolesti sa u nich používajú iné škály. Sú to 

napríklad škály: 

- the Pain Assessment Checklist for Seniors withLimited Ability to Communicate 

(PACSLAC) alebo  

- alebo the Pain Assessment in Advanced Dementia scale (PAINAD) (pozri tab.2); 

- v posledných rokoch sa valídnym a spoľahlivým nástroj posudzovania bolesti 

 terminálnom štádiu demencie hodnotí  klinicky Mini-SufferingState Examination – 

MSSE (krátke vyšetrenie stupňa utrpenia) (Amminoff 2004) (pozri tab.1). 

Všetky uvedené meracie škály sú založené na objektívnom pozorovaní  ošetrujúceho 

personálu. Vyšetrujúci (...aj rodina) sa v nich spolieha na neverbálne znaky a subjektívny stav 

pacienta sa hodnotí jeho priamym pozorovaním. Dostupne údaje nasvedčujú tomu, že 

pacienti s demenciou mávajú bolesti, ktoré sú často zle zhodnotené a nedostatočne liečené 

(Kovach 1999). Vo vyššie uvedených škálach sa hodnotí najmä dýchanie, negatívna 

vokalizácia – stony, výkriky, vyraz tvare, reč tela, zmeny rytmu spánku, správania, jedenia, 

potreba upokojovania (Nemcová 2013). 

Tabuľka 1. Kratke vyšetrenie miery utrpenia 

Mini Suffering State Examination (MSSE) (Amminoff) 

Sledované príznaky                                                                                                       Áno (1)/Nie (0) 

1. Nepokoj 

2. Vykriky 

3. Bolesť 

4. Dekubity 

5. Malnutricia 

6. Poruchy prijmu potravy 

7. Invazivne intervencie 

8. Nestabilny klinicky stav 

9. Utrpenie podľa nazoru lekara 

10. Utrpenie podľa nazoru rodiny 

MSSE skóre spolu: 

Hodnotenie: nízka miera utrpenia 0 – 3, stredná 

miera utrpenia 4 – 6, vysoká miera utrpenia 7 – 10. 

 

 

Aminoff et al. (2004) vytvorili klinicky Mini-SufferingState Examination – MSSE (krátke 

vyšetrenie stupňa utrpenia) – a jeho spoľahlivosť a validitu skúmali na 103 pacientoch v 



poslednom štádiu demencie. MSSE je prvou klinickou škálou vytvorenou na posúdenie a 

kvantifikáciu možného utrpenia pacienta v poslednom štádiu demencie. Vyšetrenie je 

presvedčivé a spoľahlivé, rýchle a nenáročné, trvá menej ako 10 minút. Približne definuje tri 

skupiny pacientov s rôznou úrovňou MSSE skóre. Avšak ma potenciál sledovať rozsah 

utrpenia a odhaliť neadekvátnu zdravotnícku starostlivosť, zanedbanie, zle zaobchádzanie a 

zmeniť liečebne protokoly a zmenšiť pacientovo utrpenie. 

 

 

  

PAINAD (Pain Assessment in Advenced Dementia) – jedná sa o škálu pre hodnotenie bolesti 

u pacientov s pokročilou demenciou, ktorí nie sú schopní dostatočne verbalizovať subjektívne 

prežívanie bolesti v dôsledku poruchy kognitívnych funkcií. Škála PAINAD bola 

validizovaná pre podmienky ČR (českej republiky) a predstavená profesorom Volicerom 

a Kršiakom v roku 2006 (Lužný, 2013, s. 31 - 35). PAINAD je citlivý nástroj pre detekciu 

bolesti u ľudí s pokročilou demenciou. PAINAD bola preložená do češtiny a jej platnosť bola 

overená spätným prekladom. PAINAD sa skladá z piatich  položiek: dýchanie, vokalizácia, 

   Hodnotenie:             0        =  relaxácia a komfort  
                                       1 –   3 =  mierny diskomfort 
                                       4 –   6 =  stredná bolesť 
                                       7 – 10 =  silná bolesť, diskomfort 



výraz tváre, reč tela a utešovanie.  Každá z položiek, môže byť vyhodnotená na 3 bodovej 

stupnici od 0 do 2 bodov, výsledné skóre je teda 0 - 10 bodov.  Stručnosť a ľahká 

použiteľnosť zaškolených ošetrovateľov je hlavnou výhodou tejto škály. Bola tiež potvrdená 

citlivosť tejto škály ku zmene stavu pacienta. Po nasadení analgetík bolo vyhodnotené nižšie 

skóre (Holmerová et al., 2009a, s. 34). Podmienkou pre štandardizované  použitie stupnice je 

jej použitie u všetkých pozorovaných klientov v rovnakú dennú dobu,  hodinu pred dávkou 

analgetík a hodinu po podaná analgetík (Lužný, 2013, s, 683). 

Výsledky pozorovania a hodnotenia bolesti 

Bolesť sme sledovali u 7. pacientoch počas klinickej praxe v Hospici – Dom božieho 

milosrdenstva v Banskej Bystrici počas jedného dňa na škálach MSSE a PAINAD, v čase od 

7:00-10:00 hod., pred vizitou lekárom. 

 

Tab. 3 Vyhodnotenie škál 

Hodnotenie:    PAINAD         0         =   relaxácia a komfort  
                                                  1 –   3 =  mierny diskomfort 
                                                  4 –   6 =  stredná bolesť 
                                                  7 – 10 =  silná bolesť, diskomfort 

 

Hodnotenie MSSE:               0 –   3    nízka miera utrpenia  

                                                 4 –   6    stredná miera utrpenia 

                                                 7 – 10    vysoká miera utrpenia 

 

Diskusia 

  PAINAD 
n 7 

 MSSE 
n 7 

Body A Body B Áno 1 Nie 0 

Dýchanie 
(nezávislé na vokalizácii) 

    n 5 = 10b 
    n 2 =  0b       

   n5 = 5b 
   n2 = 0b 

Nepokoj                                    
 
Bolesť  

      n 7= 7b 
      n 2= 2b 
      n 5= 5b  
      n 2= 2b                     

        
        

Bolestivá vokalizácia     n5 =  10b 
    n 2 =  0b 

   n3 = 3b 
   n5 = 0b 

Výkriky  
 
Dekubity                                                  

      n 5 = 5b 
      n 2 = 2b 
      n 3 = 4b                                      

      
      
     n 4 = 0b 

Výraz tváre /mimika 
+ neutrálny                                                                  

    n 5 = 10b                            
    n 2 =  0b                    

   n3 = 3b 
   n5 = 0b 

Malnutrícia                                       
Porucha príjmu potravy                  

      n 2 = 4b                      
          PEG                                

          
     n7 = 0b 

Reč tela                                                 n 5 = 10b 
    n 2 =  0b 

   n7 = 0b Invazívne intervencie                         
Nestabilný klinický stav                        

      n 7 = 6b 
      n 5 = 5b  
      n2 =  2b 

      
      

Utešovanie     n 3 =  6b 
    n 2 =  2b   
    n 2 =  0b                       

   n 5 = 3b 
    
   n 4 = 2b  

Utrpenie podľa lekára 
Utrpenie podľa rodiny 

      - 
      - 

     n7= 0b 
      - 



Naše prvé kroky v paliatívnej starostlivosti nás konfrontovali s nevyliečiteľne chorými 

a umierajúcimi a  mimo pocitu profesionálneho zlyhania a neúspechu u nás navodzujú otázku 

osobnej bezmocnosti a vlastnej smrti. Presvedčili sme sa, že dôstojná umieranie človeka môže 

byť bez drámy citov a bolesti, bez chladu a odstupu tých, ktorí pri nej asistujú, a že je právom 

každého. Posudzovacie škály bolesti v terminálnom štádiu ochorenia môžu znamenať odklon 

od rozčarujúceho postoja "už nemôžeme urobiť nič, pacient zomiera" k podstatne optimi-

stickejšiemu "všetko, čo sa dalo, sme pre pacienta urobili."  

Závery: 

- škály sú koncipované na terminálne štádium demencie – ošetrovali sme pacientov 

v terminálnom štádiu bez prítomnej verbálnej komunikácie ale klinická príčina  

terminálneho stavu bola u pacientov rozdielna (nie všetci pacienti mali demenciu), 

- PAINAD škála má napriek vysokej špecifite a citlivosti k zmene stavu pacienta (v 

závislosti od hodiny posudzovania pre a po podaní analgetickej terapie) potvrdenú 

vysokú falošnú pozitivitu, čo ovplyvňovalo aj naše objektívne posudzovanie pacientov 

a) je vhodené aby pacienta posudzoval stabilný ošetrujúci personál, ktorý sleduje 

neverbálny prejav pacienta pravidelne bez závislosti pred a po podaní 

medikamentóznej intervencie a realizovania ošetrovateľských zásahov, 

b) rotujúci personál môže rôzne vyhodnotiť neverbálny prejav a prisúdiť mu inú bodovú 

hodnotu - čo ovplyvnilo aj nás, ak sme chodili na klinickú prax len v daný určený čas, 

kedy pacient už bol nastavený kontinuálne na ošetrovateľský a liečebný režim 

vzhľadom na vlastný zdravotný stav 

c) v starostlivosti o eliminovanie diskomfortu pacientov sme zistili, že viacerí pacienti 

reagovali na dotyk ošetrujúceho personálu pri polohovaní, zmeny polohy, ošetrovaní 

– stíšeným prejavom (nefarmakologický spôsob terapie), ale úľava  a upokojenie 

pacientov viac rezonoval po medikamentóznom zásahu:  

V liečbe bolesti podľa jej predpokladaného charakteru sa aplikujú podľa analgetického 

rebríčka postupne od neopioidových analgetiká cez slabé opiodidy až k silným opioidným 

analgetikám.   

d) snaženie o otestovanie škál bolo ovplyvnené aj postojom ošetrujúceho personálu, 

ktorý škály neodmieta, ale ich nepozná ich podstatu, nie sú štandardom pri 

poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti  v terminálnych štádiách ochorenia, nikde 

sa doteraz s nimi nestretli. 

e) Diagnóza syndrómu amínového utrpenia v pokročilom štádiu demencie, stanovená 

meraním úrovne utrpenia pacientov podľa stupnice Mini Stuffer State State 



Examination (MSSE), uľahčuje akceleráciu a intenzitu starostlivosti ošetrovateľského 

personálu s cieľom predchádzať utrpeniu a zmierniť ho. Reliéf jednotiek trpiacich u 

pacientov so syndrómom utrpenia Aminoff by mal byť neoddeliteľnou súčasťou 

každého zdravotníckeho oddelenia alebo opatrovateľského domu, ktorý sa 

špecializuje na starostlivosť o starších ľudí. Aminoff Suffering Syndrome na konci 

života mohol byť diagnostikovaný, mal by sa mu predchádzať a mal by sa zmenšiť. 

Liečba pacientov so syndrómom Aminoff Suffering na konci života je skutočnou 

výzvou pre zdravotnícky a ošetrovateľský personál, ktorý by mal vedieť reagovať na 

otázky pre seba ale aj rodiny umierajúcich. Niekoľko dôležitých otázok čaká na 

experimentálne dôkazy z dobre potvrdených klinických štúdií vykonaných na 

pacientoch na konci života. Medzi tieto problémy patria: 

1)Ako zmerať úroveň utrpenia pacientov, ktorí sú zaradení do paliatívnej 

starostlivosti? 

 2) Zmierňuje paliatívna starostlivosť a zmierňuje ľudské utrpenie až do zániku? 

3) Ktoré sú najlepšie overené nástroje na vyhodnotenie úrovne utrpenia na konci 

života, t. j. 

4) Aký je najlepší prístup k diagnostike krátkeho prežitia na konci života? 
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